
Šipkový zápis (příprava na souřadnice) – 4.třída, 5.1.2011 
 
Připravily: Jana Korábová, Eva Halodová 
Téma : šipkový zápis (jako opakování učiva) 

Cíl : Děti se snadno orientují v šipkovém zápise, děti si dovedou představit, k čemu se šipkový zápis 

používá.  

Rozvržení hodiny 
8.00 rozcvička, protažení 
8.03 matematická rozcvička – „bingo“            
- čím se dnes budeme zabývat  
- jak se hraje“ bingo“  
                   Na pracovním listě je čtverečkovaná síť 7x7 s vyznačeným počátečním  
                   bodem. Každý do této sítě umístí 5 bodů a já budu hádat, pod jakým  
                  šipkovým zápisem jsou ukryté jejich body. Kdo má odhaleno všech 5 bodů,  
                  může zvolat bingo, hrajeme na 5 vítězů. První, kdo je vítěz pokračuje v  
                  odhalování, dokud se neobjeví další vítěz. 5. vítěz již nečte. 
- Zde můžeme ještě pracovat s motivací, papír je moře a body jsou želvy, ryby.  
 
8.13 Odhalení tajných dopisů (každé dítě má ve třídě schovaný svůj tajný dopis)  
         „Schovala jsem Vám do třídy tajný dopis, zkuste ho najít a pak se s ním vraťte  
         do lavice. … „  
 
Tajný dopis pro tebe! 

 
 T U V W X Y

 
 S R Q P O Z

    
 F G H I N .
 
 E D C J M !
 
 ● A B K L ?
 

 
2→0↑ / 1→0↑ / 2→4↑ / 3→0↑ / 
0→4↑ / 0→1↑ / 
4→1↑ / 1→0↑ / 0→4↑ / 0→1↑ / 4→1↑ / 1→0↑ / 0→4↑ / 3→2↑ / 3→0↑ / 1→0↑ / 5→0↑ / 
 
8.15  Luštění dopisu. 
         ? Je to běžný dopis? Je to šifra! Je to tajné písmo?  Jak ji budeme luštit? Jaké je  
           první písmeno?  
         Rozluštěte si dopis!  
 
8.20 Přečtení dopisu, psaní 

Stop. Přečtěte si ve dvojicích dopis.  



? Na co by nám mohlo sloužit toto tajné písmo? Napiště spolužákovi podobný dopis. Komu jdou 
šipkové zápisy dobře, napíše větu s 6 slovy, kdo občas udělá chybu, napíše větu jen s 3 slovy, ale 
bude dávat dobrý pozor, aby se nespletl. Rozmyslete se sami. 

 
8.25 Luštění dopisu od spolužáka.( jeden dopis je připravený, pokud bude ve třídě lichý počet žáků).  
 
8.35   Cesty v domečku 
 
Na čtverečkované tabuli je načrtlý domeček (čtverec a trojúhleník) a jeho body jsou pojmenovány. 
Uvnitř je tečka. 

„Děti, představte si, že jste uvnitř tohoto domečku, a 
vy jste šikovní a už víte, jak se dostat do jeho rohů (A, 
B, C, D), dokonce i na střechu (E), znáte ty cesty 
(ukazuji prstem od tečky po čtverečkované tabuli 
k bodů), ale já znám někoho, kdo je nezná a chtěla 
bych, aby vy jste mu to napsali. Ale pozor. Máme na
jedno takové pravidlo. Pozorně se dívejte, cestu do 
rohu A budu zapisovat takto: A (5→, 6↑) a kometuji:
písmeno, ke kterému cestu píši, závorka, po
doprava/doleva, čárka, počet a šipku nahoru/dolů, 
konec závory. Zkuste teď každý sám napsat cesty do 
ostatních rohů.“ 

 to 

 
čet a šipku 

Děti budou psát na papír, který si pak vezmu, zkontroluji a „dám onému člověku“.  
 
8.40 Obrazec pro souseda 
„Zkuste namalovat sousedovi jakýkoli obrazec, co vás napade, pojmenujte jeho body jakýmikoli 
písmeny, udělejte tečku (počáteční pod), ze kterého mají vést cesty, a ať je napíše, tak jako jste psali 
teď. Potom mu to zkontrolujete“ 


